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  תקציר

מתרחב משנה לשנה. אחד מפגעי הקרקע הקשי� גידול הפלפל הוא הענ� העיקרי באזור הערבה והול� ו

) �). רוב הבעיות בפלפל .Meloidogyne sppביותר בגידול ירקות באר  ובעול� הוא נמטודות עפצי

במתיל ברומיד מהווה איו� על גידול הפלפל השימוש  איסור .M. incognitaמנמטודות נגרמות ע''י המי� 

�חומרי� כימיי� המקטיני� את אוכלוסיית יימי� . קכתוצאה מהתפשטות נמטודות עפצי� בשטחי

� הנמטודות א� ג� חומרי� אלה עומדי� בפני סכנה של איסור השימוש בה� משיקולי� בריאותיי

  ומשיקולי� של שמירת איכות הסביבה. 

�י� ואורגאנייילבעיות נמטודות עפצי� בגידולי� קונבנציונאל יפתרו� אידיאל  �הוא שימוש בזני

 .Mהעפצי�  זני� מסחריי� ע� עמידות לנמטודתמעט מאד  עד היו� טופחו בפלפל  דות.עמידי� לנמטו

incognita לרשותנו �. הכנסת עמידות לנמטודות במידה ותהא בעתיד ושילוב תכונות הזני� העומדי� כיו

ע� העמידות לנמטודות היא משימה שלא נראית אפשרית בעשור הקרוב, באמצעות שיטות טיפוח 

חנו בעבר מספר זני פלפל שסופקו ע"י חברות זרעי� כזני� שהראו עמידויות כנגד נמטודות. ב מקובלות.

אלה שימשו ככנות ולא כזני� מסחריי�. מניסויי� שביצענו בעבר בחלקות נגועות בנמטודות מצאנו כנה 

 �ל ). בכל הזני� שהורכבו ע23RS(כנה  M.incognitaאחת שהראתה עמידות יפה כנגד נמטודת  העפצי

הכנות הנ"ל נצפו ברמה כזו או אחרת בעיות של התא�. הצמחי� המורכבי� הקדימו לחנוט, צימוח� נעצר 

והיבול ואיכותו נפלו מאלו של צמחי� שאינ� מורכבי�. בניסויי� בחרנו לבחו� בחלקה נגועה מספר כנות 

גידול של צמחי� מנמטודות בדקנו אגרוטכניקת  הנקיי. כמו כ� בחלקה RS23וכ� פע� נוספת את כנה 

מורכבי�, בה הסרנו קומות פריחה רבות מהמקובל  במטרה לחזק וגטטיבית את הצמחי� לפני החנטה. 

  ,פרט לכנה M. incognita). הכנות שנבדקו לא הראו עמידות לנמטודה �7158נבחנו שני זני פלפל (סליקה ו

 23RS  אלה (התוצאות חוזרות שנה אחרי �  נראה כי לכנה ו ,שנה)שהראתה עמידות ג� בניסויי

RS23  .יש פוטנציאלי מסחרי �הביאה לתגובה שונה בשני הזני� הנבדקי�. ר למקובל מעבהסרת פרחי

א� לא  בהשוואה לשאר הטיפולי� 7158מהז� מורכבי� היבולי� בצמחי�  אתבאופ� מובהק שיפרה היא 

או בלי הסרת פרחי� מוגברת ע� צמחי� מורכבי� רמת היבול ב. בז� סליקה שיפרה היבולי� בז� סליקה

�שיפרה במעט את איכות הפרי, א� מוגברת . הסרת פרחי� הייתה נמוכה בהשוואה לצמחי� לא מורכבי

לא את היבול הכללי. בצמחי� המורכבי� משני הזני� התקבלה הקדמה של הבשלת הפרי בהשוואה 

קה רגילה של גידול פלפל התפתחות צמחי� מורכבי� באגרוטכני .לצמחי� שאינ� מורכבי� מאותו הז�

במעט בהשוואה לצמחי� לא מורכבי�. אגרוטכניקת הסרת פרחי� נמשכת וכל פעולה  הלהיות נחות העשוי

אגרוטכנית שתאפשר עיכוב החנטה לטובת חיזוק וגטטיבי של הצמח, עשויה לשפר את היבול ואיכותו 

. לפני שימוש מסחרי בכנה יש לבחו� התאמתה לזני� אות� 7158בזני� מסוימי� כפי שהתקבל בניסוי בז� 

  לגדל. �מעונייני

  



  מבוא

 �גידול הפלפל הוא הענ� העיקרי באזור הערבה והול� ומתרחב משנה לשנה. אחד מפגעי הקרקע הקשי

) �). נזקי� בגידול ירקות באר  .Meloidogyne sppביותר בגידול ירקות באר  ובעול� הוא נמטודות עפצי

. רוב הבעיות בפלפל �M. incognitaו M. javanica גרמי� בעיקר על ידי שני מיני� של נמטודות עפצי�,נ

בחקלאות קונבנציונלית, עד כה הודברו הנמטודות ביעילות  .M. incognitaמנמטודות נגרמות ע''י המי� 

דול הפלפל כתוצאה במתיל ברומיד מהווה איו� על גיהשימוש  איסורע''י חיטוי קרקע במתיל ברומיד. 

�קיימי� בשוק חומרי� כימיי� המקטיני� את אוכלוסיית . מהתפשטות נמטודות עפצי� בשטחי

� הנמטודות א� ג� חומרי� אלה עומדי� בפני סכנה של איסור השימוש בה� משיקולי� בריאותיי

רו� א� כ ומשיקולי� של שמירת איכות הסביבה. יישו� חלק מחומרי ההדברה, הקיימי� היו� בשוק,

בחקלאות האורגנית  בסיכוני� סביבתיי� ולכ� הקושי ביישו� הנו רב וקיימות מגבלות ביישומ� על פי חוק.

 ,�מנסי� להדביר את הנמטודות באמצעי� אגרוטכניי�, כמו חיטוי סולרי, תוספי� אורגני�, ומחזור זרעי

  . אינו רבא� שיעור ההצלחות 

�אורגאנייוי� יגידולי� קונבנציונאללבעיות נמטודות עפצי� ב יפתרו� אידיאל  �הוא שימוש בזני

מעט  עד היו� טופחו , בפלפלעמידי� לנמטודות עפצי�רבי� הזני עגבנייה להבדיל מ עמידי� לנמטודות.

. בספרות דווח על עמידות מסוימת M. incognitaהעפצי�  זני� מסחריי� ע� עמידות לנמטודתמאד 

�, א� ללא עמידות רבויבול  גבוהה לרשותנו כיו� זני פלפל בעלי איכות .לנמטודות במספר זני� לא מסחריי

לנמטודות. הכנסת עמידות לנמטודות במידה ותהא בעתיד ושילוב תכונות הזני� העומדי� כיו� לרשותנו 

ע� העמידות לנמטודות היא משימה שלא נראית אפשרית בעשור הקרוב, באמצעות שיטות טיפוח 

ענו בעבר מצאנו כנה אחת שהראתה עמידות יפה כנגד נמטודת, העפצי� מניסויי� שביצ מקובלות.

M.incognita  23(כנהRS �). בחנו ג� מספר כנות נוספות שהתקבלו מחברות זרעי� כעמידות. בכל הזני

שנבדקו נצפו ברמה כזו או אחרת בעיות של התא�. הצמחי� המורכבי� הקדימו לחנוט, צימוח� נעצר 

מאלו של צמחי� שאינ� מורכבי�. בניסויי� בחרנו לבחו� בחלקה נגועה מספר כנות והיבול ואיכותו נפלו 

. כמו כ� בחלקה נקיה מנמטודות בדקנו אגרוטכניקת גידול של צמחי� RS23וכ� פע� נוספת את כנה 

  במטרה לחזק וגטטיבית את הצמחי� לפני החנטה. מורכבי�, בה הסרנו קומות פריחה רבות מהמקובל

  

בתנאי M. incognita  בדיקת עמידות/סבילות של כנות פלפל לנמטודת העפצי� הייתה מטרת הניסוי

  חממה נגועה בנמטודות. ובחינת אגרוטכניקה לגידול פלפל מורכב על רקע שטח נקי מנמטודות. 

  

  בדיקת העמידות בתנאי חממה

) סליקה 2לא הרכבה, ) ז� סליקה ל1הוכנו שלושה סוגי שתילי פלפל מז� סליקה:  � כנות של חב' סמקוא' 

השתילי�  מסמקו. 3403) סליקה מורכב על 4מסמקו,  3407) סליקה מורכב על כנה 3מורכב על סליקה, 

 30 יחידת הניסוי הייתה .M. incognitaבחלקה הנגועה בנמטודת העפצי�  27/9/2004נשתלו בתארי� 

חי� קיבלו טיפול סטנדרטי במש� הצמ חזרות. 5צמחי� בשתי שורות בערוגה. לכל טיפול (סוג שתיל) היו 

סוגי השתילי� הראו סמני הדבקה  ,מכיוו� שבמהל� הגידול כל2005לינואר  25 � הגידול. הניסוי הסתיי� ב

.�   גבוהה בנמטודות. הוערכה דרגת הנגיעות בשורשי

אשר הראתה  23RSעמידותה של הכנה  �  2004�2005של חב' מילצ�  RS 23מבח� עמידות של כנה  'ב

ות טובה לנמטודות בעבר נבחנה שוב בתנאי חממה (בתחנת יאיר). הוכנו שלושה סוגי� של שתילי� עמיד



. השתילי� נשתלו 23) הז� מורכב על כנה 3) הז� מורכב על אותו ז� 2) הז� ללא הרכבה, 1: 7157פלפל מז� 

 5צמחי� בשתי שורות בערוגה. לכל טיפול (סוג שתיל) היו  30 . יחידת הניסוי הייתה02/02/2005בתארי� 

הצמחי� קיבלו טיפול סטנדרטי במש� הגידול. במש� הגידול נלקחו דגימות קרקע על מנת להערי�  חזרות.

) נרשמו דרגת הנגיעות ומספר ביצי הנמטודה 07/06/2005תו� הגידול (באת אוכלוסיית הנמטודה בקרקע. 

  מאוחרת בעונה לא נבדק היבול. בשורשי�. בשל שתילה 

 נשתלו בחלקה 04/09/2006בתארי�  �  �2006�2005 'של חב' מילצ RS 23מבח� עמידות של כנה  'ג

 � RS23 ברמה גבוהה שתילי� מז� סליקה מורכבי� על כנה M.incognitaמאולחת בנמטודת העפצי

י שורות בערוגה. מכל טיפול (סוג צמחי� בשת 28 ושתילי� לא מורכבי� מז� סליקה. יחידת הניסוי הייתה

הצמחי� קיבלו טיפול סטנדרטי במש� הגידול. במש� הגידול נלקחו דגימות קרקע על  חזרות. 8שתיל) היו 

מנת להערי� את אוכלוסיית הנמטודה בקרקע. בתו� הגידול (נרשמו דרגת הנגיעות ומספר ביצי הנמטודה 

  כותו. בשורשי�. במהל� הגידול נשקל היבול והוערכה אי

בתארי�  � לימוד אגרוטכניקה של גידול צמחי פלפל מורכבי� בחממה נקיה מנמטודות' ד

נבחנו צמחי פלפל משני זני� לא . נשתלו שתילי פלפל בחלקה מחוטאת במתיל ברומיד 04/09/2006

ל . כל סוג של שתיל נבח� בשתי אגרוטכניקות שRS23, והזני� מורכבי� על כנה �7158מורכבי�, סליקה ו

 כמקובל (עד קומה שלישית) והשניה הסרת פרחי� עד קומה שישית. כל יחידה בניסוי הסרת פרחי�. אחת

  חזרות מכל טיפול. במהל� הניסוי נבח� היבול ואיכותו. 5צמחי� ונבחנו  20כללה 

  

  תוצאות

  ).1לא היו הבדלי� בדרגת נגיעות בי� סוגי הצמחי� (טבלה  � כנות של חב' סמקו א'

נמוכה מאוד בהשוואה לזו  ההיית 23RSדרגת הנגיעות של הכנה  � 2004�2005של חב' מילצ�  23RSכנה  'ב

ללא הרכבה או הז� שמורכב על הז� עצמו. ג� מספר הביצי� שנמצאו בכנה היו נמוכי� יותר.  7157של ז� 

וב לציי� כי גר' קרקע (מבית השורש) בי� הצמחי� במהל� הגידול. חש �50לא היו הבדלי� במספר הזחלי� ב

  הניסוי בוצע בשטח מיד לאחר גידול פלפל רגיש לנמטודות והחלקה הייתה נגועה מאוד בנמטודות.

 S23Rהמורכבי� על כנה  דרגת הנגיעות של שתילי הסליקה � 2005�2006של חב' מילצ�  23RSכנה  'ג

הללו התבטאו ה� נמוכה באופ� משמעותי ומובהק בהשוואה לשתילי הז� שלא הורכבו. ההבדלי�  ההיית

�ה� במספר הביצי� שנספרו בשורשי� וה� בכמות העפצי�  ,במספר הזחלי� באזור בית השורשי

). בצמחי� המורכבי� התקבלו יבולי� גבוהי� בהרבה וג� הפרי �4ו 3שהתפתחו כל פני השורשי� (טבלאות 

  ).1בלט באחוז הפרי הראוי ליצוא (איור 

המש�  7158הזני� שנבחנו הגיבו באופ� שונה להסרת הפרחי�. בז� שני  �  הסרת פרחי� �אגרוטכניקה  'ד

הסרת הפרחי� מעבר למקובל שיפרה את היבולי� בצמחי� המורכבי� באופ� מובהק בהשוואה לשאר 

הטיפולי�. בז� סליקה צמחי� מורכבי� בה� הוסרו פרחי� כמקובל נתנו יבול נמו�, איכות הפרי וגודלו 

�. צמחי� מורכבי� בה� נמשכה הסרת הפרחי� שיפרה במעט את איכות נפלו מאלו של שאר הטיפולי

הפרי, א� לא את היבול הכללי. בצמחי� המורכבי� משני הזני� התקבלה הקדמה של הבשלת הפרי 

  ).�3ו 2ואיורי�  5טבלה ( בהשוואה לצמחי� שאינ� מורכבי� מאותו הז�

  



  מסקנות

הייתה עמידה  RS 23 ה . לעומת זאת הכנM. incognitaשתי הכנות מחב' סמקו לא היו עמידות לנמטודה 

יש פוטנציאלי מסחרי. באגרוטכניקה  23RSג� בניסויי� אלה (התוצאות חוזרות שנה אחרי שנה). לכנה 

רגילה לגידול פלפל גידול הז� על הכנה עשוי להיות נחות במעט בהשוואה לגידול לא מורכב. אגרוטכניקת 

גרוטכנית שתאפשר עיכוב החנטה לטובת חיזוק וגטטיבי של הצמח, הסרת פרחי� נמשכת וכל פעולה א

. לפני שימוש מסחרי בכנה יש 7158לשפר את היבול ואיכותו בזני� מסוימי� כפי שהודג� בז�  ותעשוי

  לבחו� התאמתה לזני� אות� מעוניני� לגדל.

  

 M. incognita : דרגת נגיעות של צמחי פלפל מורכבי� שגדלו בחלקה נגועה בנמטודה1טבלה 
  

�דרגת נגיעות   שתילי
  )0�5בשורש (

  א 3.1  ז� סליקה ללא הרכבה
  א 3.0  סליקה מורכב על סליקה

  א 2.6   3407סליקה מורכב על כנה 
  א 4.0  3403סליקה מורכב על כנה 

  .0.05ערכי� המלווי� באותיות זהות בעמוד לא נבדלי� בניה� סטטיסטית ברמת מובהקות 
 �  של ארבע חזרות.� יעצוממהערכי� ה

  

ג' קרקע  �50מספר זחלי נמטודות ב .Meloidogyne incognita: התפתחות אוכלוסיית הנמטודה 2טבלה 
  בסוגי� השוני� של צמחי הפלפל בניסוי בית השורשי� מאזור

  
�דרגת נגיעות   ג' קרקע �50מס' זחלי נמטודה ב  שתילי

  )0�5בשורש (
מס' ביצי נמטודה 

  31/05/2005  07/04/2005  גר' שורש �10ב
  א 1,372,125  א 4.8  א 6270  א 3618  ללא הרכבה 7157ז� 

  אב 788,250  א 4.8  א 1885  א 58  7157מורכב על  7157
  ב 402,000   ב 0.5  א 1784  א 330  23מורכב על כנה  7157

  .0.05ערכי� המלווי� באותיות זהות בעמודה לא נבדלי� בניה� סטטיסטית ברמת מובהקות 

)� ה� ממצאי� של חמש חזרות. מספרי זחלי� וביצי� עברו טרנספורמציה ע"י הערכיx+1( 10log   לפני
  .מבח� סטטיסטי

  

ג' קרקע  �50מספר זחלי נמטודות ב. Meloidogyne incognita: התפתחות אוכלוסיית הנמטודה 3טבלה 
�  בסוגי� השוני� של צמחי הפלפל בניסוי מאזור בית השורשי

  
 29/12/05 31/1/06 8/3/06  4/5/06 סוג השתיל/תארי�

 א  270.75 א 185.62  א   378.5  א  RS231761סליקה מורכב על כנה 

 ב 2583.37 ב 1525.5 ב 7638.75  ב 13140 סליקה לא מורכב
  .0.05ערכי� המלווי� באותיות זהות בעמודה לא נבדלי� בניה� סטטיסטית ברמת מובהקות 

  
 6ני שורשי הצמחי� לקראת סו� הגידול (הנתוני� ה� ממוצע של הערכת כמות עפצי� על פ :4טבלה 

(�  צמחי� נבדקי
  
  
  
  
  

  0.05ערכי� המלווי� באותיות זהות בעמודה לא נבדלי� בניה� סטטיסטית ברמת מובהקות 
  

 הערכת עפצי� מס' חזרות סוג השתיל

 א 23RS  8 0.54סליקה מורכב על 

 ב 84.4 8 סליקה לא מורכב



  יבולי� בניסוי אגרוטכניקת הסרת פרחי�סיכו� : 5טבלה 
  
 פרי ממוצע משקל יצוא כללי טיפול ז�

7158  � ab9774.6 7866.9a 211a  0�2בקורת+פרחי
7158  � 9689.7ab 7616.7ab 205a 0�5בקורת+פרחי
7158  � 8971.8b 6902.4ab 215a 0�2מורכב+פרחי
7158  � 10255.5a 7613.7ab 204a 0�5מורכב+פרחי

     
 8882.7ab 6482.4a 170a 0�2בקורת+פרחי�  סליקה
 8086.5a 5834.4ab 167ab 0�5בקורת+פרחי�  סליקה
 7887.9a 5002.2b 158c 0�2מורכב+פרחי�  סליקה
 8272.8a 5300.7ab 160bc 0�5מורכב+פרחי�  סליקה

  .0.05ערכי� המלווי� באותיות זהות בעמודה לא נבדלי� בניה� סטטיסטית ברמת מובהקות 
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סליקה לא מורכבי�  לצמחי  RS23השוואת יבולי� של צמחי פלפל מהז� סליקה מורכבי� על כנה  :1איור 
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  . הערכי� בק"ג/דונ�7158 צבירת יבול בניסוי אגרוטכניקת גידול כנות, ז� :2איור
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 ת יבול בניסוי אגרוטכניקת גידול כנות בז� סליקה, הערכי� בק"ג/דונ�צביר :3איור

  


